
Němčina pro znalé začátečníky A2

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Poznejme se 1 Proč? rodina 1  (die Ehefrau, der Ehemann, das Ehepaar...) Ich koche gern. Was mögen Sie gern? představování

rodina 2 (der Cousin, die Cousine, der Schwager...) Ich mag Natur. Wie heißt Ihr Freund? větná melodie

pocity (fröhlich, glücklich, sauer, traurig, böse...) Er heißt Hans. Und Ihre Freundin? otázka PROČ a odpověď PROTOŽE

Sie heißt Paula. Was macht Hans gern? PERFEKTUM 1 - Minulý čas

2 O cestování slovesa (anfangen, gehen, mitkommen ...) Ich bin in falschen Bus eingestiegen.  pravidelná, nepravidelná a pomocná slovesa

Ich habe meinen Zug verpasst.  PERFEKTUM 2 - Minulý čas

3 O rodině příbuzenstvo (das Geschwister, das Einzelkind, die Verwandschaft...) ER WAR, ER HATTE - Byl, měl

Nils na výletě (das Abenteuer, der Bahnhof, der Hunger...) vlastní jména v druhém pádu  a s "VON"

Perfektum: pravidelná a nepravidelná slovesa

4 Jak žijeme jak žijeme (das Plattenhaus, die Wohnung, das Erdgeschoss...) BEI +  dativ - BEI + 3. pád

životní styl (single sein, ledig sein, verheiratet sein ...)

privát: nebe nebo peklo (bewegen sich, faul, fleißig...)

2. Doma 1 Kde? Kam? ekologie (der Biomüll, der Mülleimer, die Mülltonne...) Das Essen ist schon im Kühlschrank. předložky se 3. a 4. pádem - AN, AUF

zařízení bytu (die Couch, der Herd, das Bett...) Das Buch liegt in dem Regal. otázky KDE? KAM? - WO? WOHIN?

Komm bitte in das Zimmer. slovesa se 3. a 4. pádem

2 Nájemní dům části domu (der Aufzug, die Erlaubnis, die Garage...) Viele kleine Dinge sind in den Regalen. směrová příslovce - REIN, RAUS

nájemní dům (der Hausmeister, der Mietvertrag, der Mieter...) Ich stelle das Regal neben die Tür. odvozená slovesa

Ich stelle den Fernseher auf den Tisch.

3 Sousedé sousedé (aufpassen, der Aufzug, der Keller...) Ich stecke mein Handy in die Schublade.

oslovení a poděkování 

4 Opakujeme

3. Jídlo a pití 1 Rádi jíme jídlo a pití (die Brezel, die Marmelade, die Wurst…) Guten Appetit! Mahlzeit! členy - jeden, žádný nějaké - EIN, KEIN, WELCHE

strava (lecker, frisch gepresst, der Hunger…) Ist hier noch frei? hláska s (s-Laut)

nádobí a domácí spotřebiče (der Becher, das Glas, die Kanne…) Haben Sie schon bestellt? pozvání

Die Rechnung, bitte. 

2 V restauraci hledání místa, objednávání (bestellen, die Suppe…) Können wir bitte bezahlen? 

reklamovat, platit (zahlen, bezahlen, verzeihen…) Was nimmst du denn?

bufet (die Mahlzeit, der Senf, das Geriche…) Den Käse finde ich sehr lecker!

Das Buch finde ich langweilig.

3 Smím vás pozvat pozvání (ein bisschen, höflich, satt…) Kommt doch rein.

4 Dopito a dojedeno

4. Do práce 1 S chutí do toho rady (das Büro, merken sich, ratlos …) Mami, was sollte ich tun? podmiňovací způsob slovesa SOLLTEN

ve firmě (produzieren, der Computer, einschalten…) Sollte ich mehr lernen? když, … tak - WENN, … DANN

Ich esse, wenn ich Hunger habe. hlavní a vedlejší věta

2 Komunikace na pracovišti firma (kompliziert, die Maschine, so viel…) Du solltest nicht arrogant sein. Příslovce "Möglichst" 

Ich schaffe es möglichst noch heute. výslovnost -ch- (ach-Laut, ich-Laut)

3 Práce a povolání dřevo pro dům (die Kantine, sparen, der Wald…) Kann ich etwas ausrichten? zápor ve větách

profesní typ (leicht, der Test, nachmittags…) Auf wiederhören und einen schönen Tag.

4 Odpočinek po práci

5. Buď fit! 1 Hýbeme se hýbeme se (die Badewanne, dick, das Herz…) In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. zvratná slovesa (sich, uns, euch…)

slovesa (bügeln, fühlen sich, setzen sich…) Wenn ich mich bewege, fühle ich mich gut. zvratná zájmena

Mach die Tür zu! rozkazovací způsob

2 Mám chuť na sport Paul hat keine Lust auf Sport. předložky

Ich freue mich schon sehr darauf. výslovnost -r- (znělé a vokalizované)

3 Výjezd sporty (der Handball, der Quatsch, das Golf...) Das klingt gut zájmenná pčíslovce (Worüber, Darüber)

hotel zlatá růže (entfernt, genau, pro...) Wie viel kostet ...?

Geben Sie mir bitte ... .

4 Ve zdravém těle zdravý duch

6. Vzdělávání 1 Škola, škola, škola školní předměty (das Schulwesen, die Kunst, das Schulfach…) Glaubst du, dass ...? vyjádření věku (als, mit)

školství (der Kindergarten, das Abitur, das Zeugnis…) Ich glaube, dass ... přivlastňovací zájmena KOMU, CO

školní život (Langweilig ist, in der Stufe ..... sein) Was denkst du? Préteritum modálních sloves

Německý školní systém (Deutsches Schulsystem) Es ist wichtig, dass ... Vedlejší věty s "dass"

Přípony -ig a -ich

2 Chtěl jsem být pilotem práce a povolání (die Bewerbung, verdienen, anscheinend…) Ich finde, dass ... Plural - Množné číslo (Skupina 1 a 2)

názory (dass, denken,meinen,glauben…) Als Kind wollte ich ... Plural - Množné číslo (skupina 3 a 4)

povolání (die Anwältin, die Mechanikerin, die Politik…) Mit zweiundzwanzig habe ich mein Studium beendet. skloňování plurálu 

Der Student freut sich, dass er problemlos studiert.

3 Další vzdělání vyučování (prüfen, übersetzen, die Schule schwänzen…)

vlastnosti (geduldig, witzig, hilfsbereit, fleißig…)

vybavení školní budovy (das Lehrerzimmer, das Labor, die Tafel…)

4 Všechno vím, všechno znám

7. Slavíme 1 Rodina a bydlení Tato kapitola je celá zaměřená na opakování.

2 Stravování

3 Práce

4 Sport a vzdělání

Goethe - Zertifikat A2

V této kapitole se studenti naučí, jak představit sebe a 

svou rodinu. Naučí se také popsat své pocity a budou 

se učit odpovídat na otázku proč. Dále si studenti osvojí 

vyprávět o svých cestách a výletech. Z gramatiky se 

naučí perfektum. Studenti si také zopakují protiklady a 

naučí se rozeznávat pravidelná a nepravidelná slovesa. 

V této kapitole si také osvojí mluvit o sobě ve druhém 

padu. To vše si mohou procvičit pomocí čtení, poslechu 

a nejrůznějších doplňovacích cvičení.

Němčina pro znalé začátečníky A2- je určena pro studenty, kteří již mají základní znalosti německé  gramatiky i slovní zásoby. Kurz se soustředí na rozvoj této slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje 

všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A2. Po dokončení kurzu jsou studenti schopni porozumět slovním spojením a větám, které se jich bezprostředně 

týkají. Zvládají rozlišit přítomnost a minulost. S použitím frází a slovíček z kurzu se dokáží vyjádřit v jednoduchých větách. Dokáží se představit a mluvit o své rodině. Umí vyjádřit, co mají rádi a jaké jsou jejich koníčky. 

Rozumí jednoduchým textům z oblasti volného času, cestování a kultury. Kurz je členěn do 7 kapitol, které jsou rozděleny do 28 podkapitol.

Tato kapitola se zaměřuje hlavně na bydlení a vše co se 

domu týká. Studenti se naučí další zdvořilostní fráze, 

jako třeba poděkování. V této lekci se studenti budou 

učit také slovní záosobu pro životní prostředí. V 

gramatice se naučí odpovídat na otázky kdem a kam. 

Osvojí si předložky a slovesa pojící se, se 3. a 4. pádem. 

Studenti se také naučí směrová příslovce a vše si 

zopakují v poslední lekci této kapitoly.

V této kapitole na studenty čekají slovíčka, týkající se 

stravy, ale také návštěvy restaurace nebo bufetu. Naučí 

se také užitečné fráze pro pozvání na večeři či na párty. 

V gramatice si studenti osvojí určité i neurčité členy. Při 

poslechu a čtení se studenti naučí vyslovovat hlásku S.

Tato kapitola studenty seznámí se vším, co se týká 

práce a naučí se slovíčka pro povolání. Dále se studenti 

naučí potřebná slovíčka, aby následně mohli poradit 

svým blízkým. Studenti si osvojí podmiňovací způsob 

slovesa Sollten a používaní záporu ve větách. Dále se 

naučí rozeznávat hlavní a vedlejší věty a seznámí se s 

příslovcem Möglichst. Studenti si také osvojí výslovnost 

hlásky CH v poslechu.

Tato kapitola je zaměřená hlavně na sport a pohyb. 

Studenti se naučí mnoho nových sloves a užitečných 

frází. V gramatice si studenti osvojí rozkazovací způsob 

a při poslechu a čtení se naučí vyslovovat a rozeznávat 

hlásku R.  Studenti si zopakují předložky a nové se 

naučí. Také si osvojí zájmenná příslovce, zvratná slovesa 

a zájmena.

V poslední kapitole se budeme bavit o škole a povolání. 

Studenti se také naučí popisovat své vlastnosti a 

seznámí se s německým školním systémem. Studenti se 

také naučí vyjadřovat své názory. V gramatice se 

studenti seznámí s dalšími přivlastňovacími zájmeny a 

příponami -ig a -ich. Naučí se prétorium modálních 

sloves, vedlejší věty a plurál.


